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 به نام خدا
 

 دل شــده را مــنِ كــهنظــري كــن  ،بــه عنايــت«
  

ــو     ــف ت ــدد لط ــي م ــرود ب ــ  ،ن ــاري از پ  »يشك
  

  
دهـد تـا بتـوانم     ش قـرار مـي  ره، بنده را مـورد لطـف و عنايـت خـوي    خداوند بزرگ را سپاسگزارم كه هموا

  آموزانِ گرانقدرِ سرزمينم باشم. خدمتگزار فرهنگيان و دانش
هـاي ديگـر متوسـطة دورة اول،     ، با نگاه و نگرش جديدتري نسبت به كتـاب شك بيكتاب فارسي نهم را 

آمـوزان عزيـزم، دگرگـوني     م تـا دانـش  ا هانتخاب نمـود  معاصربسياري را از شاعران كهن و  هاي م. بيتا هنوشت
  را بهتر درك كنند. ها و تفاوت بين آن گيري ادبيات معاصر شكل ،ادبيات كهن

  ساختار كتاب، همانند فارسي هفتم و هشتم است:
  ؛ها ي دشوار، به ترتيب درسها، شعرها و نثرها شود به شرح و بررسي لغت ـ بخش اول: مربوط مي1
هـاي   ها و پرسـش  هاي زباني و ادبي، همراه با تمرين ـ بخش دوم: اختصاص دارد به بررسي تمام دانش2

  ؛اي با پاسخ تشريحي چهارگزينه
اي درس بـه درس، بـه صـورت دسـتور، لغـت، مفهـوم،        هـاي چهارگزينـه   ـ بخش سوم: طراحي پرسش3
  اسخ تشريحي.هاي ادبي و ... همراه با پ آرايه

آمـوز بـه آسـاني     اي، كامالً با محتواي كتاب، در ارتباط هستند و دانش هاي تشريحي و چهارگزينه پرسش
  تواند، خودش را مورد سنجش قرار بدهد. مي

  هاي جامع تيزهوشان، همراه با پاسخ تشريحي است. ـ بخش چهارم: آزمون4
ستم كه با لطف و ياريشان، ايـن كتـاب بـه چـاپ     در پايان، قدردان لطف و محبت دوستان و همكاراني ه

  رسيده است؛ از آن جمله:
هـاي اول و دوم ايـن كتـاب را     خـش سـلطاني گـرد فرامـرزي كـه ب     علياستاد گرامي، آقاي دكتر

انـد.   ويـرايش كتـاب را انجـام داده    هـا آزاده و آويشـن اميـدمهر كـه     اند؛ خـانم  ويراستاري علمي كرده
و  سـركار خـانم همتـا سـپهري ايرايـي      ،كاظم كاظمي ،حشمت جويباريبا جواد انخوبم آقاي همكاران

و چهـارم  سوم  ،دوم اول، هاي كه بخش علّامه حلّي شهر كرمان كوشايآموز  آقاي علي سالجقه دانش
  اند. علمي كرده يرا ويراستار

ر توليد)، خانم مرادي (مدي نسيم خانمآقاي خدايار مبين، (مدير فروش)،  ميرحميد خاتمي چنين از آقايهم
مينـا   ، خـانم رضـيه صـفريان (طـراح)، خـانم      اند هچيني كتاب را برعهده داشت فكه حرو سادات موسوي عاطفه

  و خانم رؤيا صدر، سپاسگزارم.هرمزي (طراح جلد)، 
انتشارات مبتكران  نشانيهمواره، منتظر پيشنهادهاي شما عزيزان هستم. لطفاً پيشنهادهاي خودتان را به 

  مؤلف كتاب، ارسال فرماييد. نامبه 
  !پاينده باشيد
 تبار حميد طالب



 





 

 10 رسي نهمفا  

  
لــدایی      م ــاکی و خ ــو پ ــه ت ــویم ک ــو گ ــر ت ــا، ذک  ک

  

 نمـــایی نـــروم جـــز بـــه همـــان ره کـــه تـــوام، راه  
  

گيرم كه تو آن را به من نشان بـدهي و   اي را در پيش مي ، شيوهمنزّه هستي. در زندگيگويم؛ زيرا تو پاك و  پروردگارا، هميشه به ياد تو سخن مي :معنی
  بياموزي.
ـ  « ةو مصراع دوم به آيـ » العالمين  الحمدهللا رب« ةاز خدا / مصراع اول به آي استعاره  ملك هـا:  آرایه لـذين انعمـت   ا راط المسـتقيم، صـراط  اهـدنا الص
  تلميح دارد.» عليهم
  منادا است.  در ملكا، حرف ندا و ملك،» الف« بيت از شش جمله تشكيل شده است. :دستوری ۀنکت

  
  شود. ده ميمصراع دوم اين بيت، به دو صورت خوان

  )گيرد. قرار مي» نما«صورت، مكث و درنگ بعد از  نماي من هستي (در اين نمايي: تو راه الف) توام راه
  گيرد.) قرار مي» راه«صورت، مكث و درنگ بعد از  تو راه را به من نمايي (در اين :نمايي  ب) توام راه

  (= هستي) يي(= ام)  من[ي]  نما راه  توچنين است: » الف« در عبارتاجزاي جمله 
  

 نمايي(= ام)  من[را] [به]   راه    توچنين است: » ب« در عبارتاجزاي جمله 

  

  
  

  

.ق) شـاعر و عـارف    . هـ 545و  525دوم قرن پنجم، وفات: بين  ةبن آدم (والدت: اواسط يا اوايل نيم سنايي غزنوي: ابوالمجد مجدود
دارِ آلِ علـي (ع)   اح بود ولي تغيير حال داد و به عرفان روي آورد. وي دوسـت آغاز شاعري مدمعروف ايراني در قرن ششم است. در 

  اشاره كرد. »هالحقيق ‗حديق«توان به  بود. از آثار او مي
  
  

 فعل اليه مضاف مسند نهاد

 فعل متمم مفعول نهاد
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  ستایش

  »به نام خداوند جان و خرد«
  شاعر: حکیم ابوالقاسم فردوسی    قالب شعر: مثنوی  

  
  
  
  

  ، محبتمهر: خورشيد   جان: روح
  بيند. در شعر فردوسي مقصود از   چشم، كسي كه مي: هبينند   آيد برنگذرد: به ذهن نمي

  دو چشم يا چشمان است.» بينندگان«  اي كه براي ناميدن جا به معني كلمه نام: در اين
  جا به معني هرگز نيز: در اين  رود. انسان يا چيزي به كار مي

  جايگاه: مكان  جاي: مكان
  ستودن: ستايش كردن   ، راهنمايي كنندهرهنما: هدايت كننده

  براي كاري نميان: كمر؛ ميان بستن: آماده شد   گردان سپهر: آسمان گردنده
  برنا: جوان  دهنده، تابان فروزنده: روشني

  

  . اند خر كتاب (= واژگان) معني شدهدار در آ هاي ستاره لغت
  

با خداوندي كه و نياز  مناجات (تحميديه) است. راز رسي،هاي فا هاي آغازين كتاب اين درس، مانند تمام درس
فردوسي در اين شعر به عظمت و بزرگي خداوند . استمشكالت بندگانش  ةو كارگشاي هم ها بخشِ دل آرامش

تواند عظمت خداونـد را   هاي مادي قابل ديدن نيست و انسان نمي گويد كه خداوند با چشم كند و مي اشاره مي
  جه خداوند فقط قابل ستايش و بندگي است. سپاس بگويد. درنتي

 

  

  

 بــــــه نــــــام خداونــــــد جــــــان و خــــــرد  
  

 کـــــــزین برتـــــــر اندیشـــــــه برنگـــــــذرد  
  

  

تر از ايـن   ها و خردها، برتر و باالتر است. (فكر ما بيش انديشه ةكنم، زيرا خداوند از هم سخن را به نام خدايي كه خالق جان و خرد است، آغاز مي :معنی
   و حقيقت خداوند را درك كند.)تواند، عظمت  نمي

  نظير مراعات انديشه و خرد  : آرایه
  (انديش + ه) وندي معنوي حذف شده است. / انديشه  ةبه قرين» كنم آغاز مي«ل، فعل در مصراع او :دستوری ۀنکت

  

گويند. براي آشنايي با سـاختمان   ، وندي ميدار و از يك يا چند وند (= پيشوند يا پسوند) ساخته شود، به آن اي از يك جزء معني اگر واژه
  مراجعه كنيد. 16وندي، مركّب و وندي ـ مركّب به بخش دوم همين كتاب، درس 

  

 خداونـــــــد نـــــــام و خداونـــــــد جـــــــای  
  

 خداونـــــــــــــد روزی ده رهنمـــــــــــــای   
  

  راه راست، هدايت كرده است.ها روزي داده و به  ها را به وجود آورده است و به آن مكان ةها و هم پديده ةپروردگاري كه هم :معنی
  آرايي واج » ن«و » خ«تكرار  : آرایه
  م)مركّب مرخّ فاعليصفت مركّب (صفت  رهنماي  :دستوری ۀنکت
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ــپهر     ــردان ســــ ــوان و گــــ ــد کیــــ  خداونــــ
  

 مـــــــاه و ناهیـــــــد و مهـــــــر ۀفروزنـــــــد  
  

  ستارگان) و خورشيد، روشنايي بخشيد.ده را آفريد و به ماه و ناهيد (به ماه و گردن مانِپروردگاري كه كيوان و آس :معنی
  
  

  گردند. ، دور زمين ميآسمان، ستارگان و خورشيد داشتند كه زمين ثابت است و در گذشته، مردم اعتقاد

  نظير مراعات كيوان، سپهر، ماه، ناهيد و مهر  : آرایه
  رفت. به كار مي» آسمان«ز خورشيد. كيوان در قديم به معني شمسي به نسبت فاصله ا ةمنظوم ةاراست و ششمين سي» زحل«ـ كيوان: نام ديگر آن 

  جا جانشين اسم شده است. (فروز + ــَ نده)، در اين ونديصفت   تركيب وصفي مقلوب (سپهرِ گردان) / فروزنده گردان سپهر  :دستوری ۀنکت
  

ــده را    ــدگان، آفریننـــــــ ــه بیننـــــــ  بـــــــ
  

 نبینــــــــی، مرنجــــــــان دو بیننــــــــده را    
  

  

  نده. كار بيهوده آزار اين را براي(وجودت)  تواني خداوند را ببيني، بنابراين چشمانت ها، نمي چشم ةبه وسيل :معنی
  هسته) صفت شمارشي / بيننده  تركيب وصفي (دو  / دو بيننده  وندي بينندگان، آفريننده و بيننده  :دستوری ۀنکت

  رك كرد.دمادي ديد و  توان با حواس خداوند را نمي :مفهوم
  

ــنیا   ــه راه بـــــ ــز، اندیشـــــ ــدو نیـــــ  د بـــــ
  

ــاه      ــام و از جایگــــ ــر از نــــ ــه او برتــــ  کــــ
  

  

  .استتر رهاي مادي، باالتر و ب ها و مكان پديده ةمادي نيست و از هم ،تواند خداوند را درك كند چون كه خداوند انديشه و خرد انسان هرگز نمي :معنی
  خرد كنايه از درك نكردن انديشه و  راه نيافتن انديشه :آرایه
  توانند عظمت خداوند را درك كنند. ها نمي انسان :مفهوم

  

ــت      ــو هســ ــس او را چــ ــد کــ ــتودن ندانــ  ســ
  

ــان   ــ ،میــــ ــدگی را ببایــــ ــتدبنــــ  ت بســــ
  

  

  .يو خداوند را بندگي و اطاعت كن يندبب را كند، بنابراين بايد كمر خدمتچنان كه شايسته است، ستايش   آن تواند خدا را هيچ كسي نمي :معنی
  بندگي شدن ةكنايه از آماد آرايي / ميان بندگي بستن  واج » ب«جناس / مصراع دوم، تكرار  هست و بست  :ها آرایه

  

   ــو ــا بــــ ــود توانــــ ــا بــــ ــه دانــــ  د هرکــــ
  

ــر ز   ــش، دلِ پیـــــ ــود ،دانـــــ ــا بـــــ  برنـــــ
  

  

هاي پير، در دلشان، احسـاس نشـاط و    كه انسان شود هركسي كه از دانايي (آگاهي) برخوردار باشد، بسيار توانمند و قدرتمند است. علم، سبب مي :معنی
  شادابي كنند.

  المثل است. / اين بيت ضرب تضاد برنا و پير  : آرایه
  

او مردي شـيعه مـذهب بـود و     توس خراسان به دنيا آمد. از نجيب زادگان و دهقانان توس بود. ةباژ، واقع در منطق فردوسي: در روستاي
 سـال بـراي   30يـا   25 به خاندان پيامبر (ص) نشد. فردوساو  ةايران كهن، مانع از ارادت خالصان رهنگياش به ميراث قومي و ف دلبستگي

  هـ . ق درگذشت و در زادگاه خود به خاك سپرده شد. 411سال داشت، به سال  80كه نزديك به  رودن شاهنامه، رنج كشيد و در حاليس
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تو را نبيند و هيچ گوشي وجـود  زيباي  ةچشمي وجود ندارد كه چهر معني:
  ندارد كه صداي تو را نشنود.

  هاي تو قابلِ درك و شناخت هستند. آثار و نشانه مفهوم کلّی:
  شاعر: امام خميني (ره)

ــده ــو را    دیـ ــای تـ ــد رخ زیبـ ــت نبینـ  ای نیسـ
  

 نیســت گوشــی کــه همــی نشــنود آوای تــو را       
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  درس اول

  »آفرینش همه تنبیه خداوند دل است«
  شعر از: سعدی  قصیدهقالب شعر:   

    
  

  حيف: افسوس، دريغ  بامداد: صبح زود  
  الوان: ج لون، رنگارنگ   ليل: شب  
  هاي پرپر و زياد صدبرگ: نوعي گل سرخ با گلبرگ  نهار: روز  
  حيران: سرگردان  تماشا: نگاه كردن به چيزي به قصد تفريح  
  عنَب: انگور  هاي جهان آفرينش: آفريده  
  ساختن كسي بر كاريتنبيه: هوشيار كردن، آگاه   قّه: جعبه، ظرفي كوچك كه در آن جواهر يا چيزهايي ديگر   ح  

  شود. نگهداري مي  خداوند دل: صاحب دل، انسان عارف  
  هاي سرخ، زرد و كبود ياقوت: سنگ قيمتي به رنگ  دل (دل ندارد): احساس و عاطفه   
  تقدير: فرمان خدا، قسمت و سرنوشتي كه خداوند براي بندگانِ  اقرار: اعتراف   
 عجيبآور عجب: شگفت ،   ده استن فرموخود معي  

  مسخّر: رام و مطيع   وجود: هستي  
  كَرَم: بخشش  فكرت: فكر و انديشه  
 بار: آفريننده، خالق، نيكوكار  تسبيح: نيايش كردن، خدا را به پاكي ياد كردن  

  انعام: بخشش، نعمت دادن  مستمع: شنونده  
  ه راست  راست رو: مخالف كج رو، درستكار، كسي كه از را   اسرار: جمع سرّ، رازها  
  شود. خارج نمي  مرغان: پرندگان  
  گوي: توپ كوچك  خبر خُفته: غافل و بي  
  رفتار: كسي كه رفتاري نادرست دارد. كج  جهالت: ناداني  

 

  

  

  

  ها. : جمع لَون به معني رنگ(alvan)الوان
  »الوان از چوب؟ ةدهد ميو كه كه تواند«؛ مانند مصراع است» رنگارنگ«رود و به معني  الوان به صورت صفت به كار مي ةگاهي واژ

  رود. : چهارپايان، معموالً در معناي مفرد به كار مي= جمع نَعم)( انعام: نعمت دادن، بخشش / اَنعام
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به معني پندها و اندرزها) سـعدي  از بخش مواعظ (= جمع موعظه، » آفرينش همه تنبيه خداوند دل است«شعر 
  سروده شده است.» وصف بهار«بيت و با نام  43ده. اصل شعر، داراي نتخاب شا

زيبا،  ةهاي خداوند بزرگ و نياز انسان به پروردگار، همراه است. در اين سرود اين شعر با آوردن آيات و نوشته
نگـاه   هاي هستي را در حال نيايش و ستايش پروردگار يافته است و به اين نكته اشاره دارد كه با سعدي پديده

  توان به شناخت خداوند دست يافت. مي ،هاي آفرينش جستجوگرانه به پديده
  

  
  

 بامـــدادی کـــه تفـــاوت نکنـــد لیـــل و نهـــار       
  

ــار      ــایِ بهـ ــحرا و تماشـ ــن صـ ــود دامـ ــوش بـ  خـ
  

   بخش است. ذّتهاي زيباي بهاري، ل در صبح زود اول بهار كه طول شب و روز آن يكسان است، رفتن به صحرا و تماشا كردن گل :معنی

 جناس  تضاد / بهار و نهار  ليل و نهار :ها آرایه

  مسند نهاد / خوش  ليل و نهار  نکتۀ دستوری:
  

  

ــي           ــاق مـ ــار اتّفـ ــه دوبـ ــال دارد كـ ــب و روز در سـ ــول شـ ــودن طـ ــاوي بـ ــه مسـ ــاره بـ ــار، اشـ ــل و نهـ ــردن ليـ ــاوت نكـ ــد:  تفـ   افتـ
  ابتداي پاييز.ـ 2ـ ابتداي بهار 1

  

  

 ه خداونــــد دل اســــتآفــــرینش همــــه تنبیــــ  
  

 دل نــــدارد کــــه نــــدارد بــــه خداونــــد اقــــرار  
  

  

  هاي عارف است و اگر كسي وجود خدا را انكار كند و به خدا ايمان نياورد، ذوق و احساسي ندارد. هاي آفرينش براي آگاه كردن انسان تمام پديده :معنی

  عاطفه مجازاً احساس و  جناس / دل كه و به » / د«  آرايي واج ها: آرایه

  بدل  / همه و نقشِ نهادي دارد. كه، ضمير مبهم است/ كه در مصراع دوم به معني كسي  وندي  آفرينش (آفرين + ــِ ش) دستوری: ۀنکت
  

 ایــن همــه نقــشِ عجــب بــر در و دیــوارِ وجــود        
  

ــوار     ــر دیـ ــود بـ ــد، نقـــش بـ ــرت نکنـ ــه فکـ  هرکـ
  

  

  روح است. احساس و بي ها نينديشد، همانند عكس و تصوير روي ديوار، بي آن ةبِ هستي به آفرينندهاي عجي ها و پديده هركسي كه با اين همه نقش معنی:

  روح بودن ايه از بيكن / نقش بر ديوار بودن  جناس  تشبيهي / بر و در ةاضاف  نظير / ديوار وجود مراعات  در و ديوار ها: آرایه
  

  .است» فكرت« ةلمدر فكرت، ضمير نيست! بلكه مربوط به خود ك» ت«
  

 انـــد کـــوه و دریـــا و درختـــان، همـــه در تســـبیح   
  

ــرار     ــن اسـ ــد ایـ ــم کنـ ــتمعی فهـ ــه مسـ ــه همـ  نـ
  

  

  كند. اي اين راز را درك نمي موجودات) در حال نيايش خداوند هستند، اما هر شنونده ةدريا و درختان (هم ،كوه معنی:

ن   ةسـور  44 ةدارد به آي حكوه و دريا و درختان: مراعات نظير / بيت تلمي ها: آرایه ن مـاسـراء: ا  شَـيء الّ يـ ا سلكـنِ التفقهـونَ    بو مـدهح بِح
.   تشخيص در تسبيح بودن كوه و دريا و درختان  /تسبيحهم انَّه كانَ حليماً غَفُوراً

فهميد. به درستي كه خـدا صـبور و    آن را نمي ستايد، ليكن شما تسبيحِ كند و به پاكي مي كه خدا را تسبيح مي چيزي در جهان نيست مگر آن معنی:

  آمرزنده است.
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 گوینـــد خبـــرت هســـت کـــه مرغـــان ســـحر مـــی  
  

 آخــر ای خُفتــه، ســر از خــواب جهالــت بــردار؟       
  

  

  خبري و ناداني، رها شو. گويند: اي انسان غافل، از بي آيا خبر داري كه پرندگان سحري به هنگام صبح مي :معنی

 كنايـه   خُفته  /  جناس  نظير / سر و سحر مراعات  خواب، سحر و خُفتهتشخيص/   ن سحر نسبت داده شده  گفتن به مرغا ها: آرایه

  كنايه از آگاهي و بيداري  تشبيهي / سر از خواب برداشتن ةاضاف  خواب جهالتاز غافل / 

  جانشين اسم: اي [انسان] خُفته.صفت   / خُفته) متمم تو : خبر براي تو هست (است متممدر خبر، » ت« :دستوری ۀنکت
  

ــیش       ــت در پ ــرِ غفل ــه، س ــو بنفش ــر چ ــی آخ ــا ک  ت
  

ــدار      ــرگس، بی ــوابی و  ن ــو در خ ــه ت ــد ک ــف باش  حی
  

  

  خبر و غافل باشي و گل نرگس بيدار و آگاه باشد. در غفلت و ناداني به سر ببري. حيف است كه تو بي ،خواهي مانند گل بنفشه تا كي مي :معنی

جناس / بنفشه در اين بيت، نماد غفلت و سـرافكندگي / نـرگس،     تشبيه / در و سر  نظير / چو بنفشه مراعات  بنفشه و نرگس هـا:  آرایه

  صيختش / بيدار بودن نرگس تضاد / خواب و بيدار  كنايه  نماد بينايي و آگاهي است/ سر غفلت در پيش گرفتن

  ، فعل اسنادي است.»هستي«ر خوابي، به معنيد» ي«دارد. /  ينقش مسند» حيف« :دستوری ۀنکت
  
  

 الـــوان از چـــوب؟ ۀکـــه توانـــد کـــه دهـــد میـــو   
  

ــار؟        ــدبرگ از خ ــلِ ص ــرآرد گ ــه ب ــد ک ــه دان ــا ک  ی
  

  هاي سرخ زيبا، پديد آورد. هاي رنگارنگ و از خار، گل تواند از چوبِ درخت، ميوه تنها خداوند بزرگ است كه مي :معنی

  مراعات نظير / گل، برگ و خار  تضاد  / گل و خار مجازاً درخت  چوب ها: آرایه

  صفت مركّب  برگمصراع، استفهام انكاري است. / صدهر دو  :دستوری ۀنکت
  

ــل   ــ  ،عقـ ــود از خوشـ ــران شـ ــنِ ع ۀحیـ ــزریـ  بنَـ
  

 یـــاقوت انـــار  ۀفهـــم، عـــاجز شـــود از حقّـــ     
  

  شد، ناتوان است.درخ هاي انار كه مانند ياقوتي سرخ و ارزشمند، مي هاي دانه ايي و ظرافتو فهم از درك زيب است طاليي انگور، متحير ةعقل از زيبايي خوش معنی:

ـ   مراعـات   تشـخيص / عنـب و انـار      حيران شـدن عقـل و عـاجز بـودن فهـم      ها: آرایه   تشـبيهي   ةاضـاف   يـاقوت انـار   ةنظيـر / حقّ
  اي پر از ياقوت تشبيه شده است.) (انار به كيسه

صـفت نسـبي) /    تركيـب وصـفي (= زريـن     مضارع اخباري / خوشة زرين  شود)  مسند / شود (= مي ن حيرا :نکتۀ دستوری
  اضافيدو تركيب » ياقوت انار«و » حقّة ياقوت«اليه) /  مضاف تركيب اضافي (= عنب  خوشة عنب 

  ند / 

ــی    ــاک و ب ــز    پ ــدیر عزی ــه تق ــه ب ــدایی ک ــب خ  عی
  

ــل    ــد و لیـ ــخَّر کنـ ــید، مسـ ــاه و خورشـ ــار مـ  و نهـ
  

  خورشيد و شب و روز را) مطيع خود كرده است. ،ها و موجودات را (ماه عيب با فرمان خود، تمام پديده خداوند پاك و بي :معنی

  نظير / بيت، تلميح به آيات قرآن دارد. مراعات  ماه و خورشيد /تضاد   ليل و نهار ها: آرایه
  

ــت او      ــرم و رحمـ ــدر کـ ــخن انـ ــت سـ ــا قیامـ  تـ
  

ــه گو   ــه ن  همـ ــی گفتـ ــد و یکـ ــزار یینـ ــد ز هـ  ایـ
  

  شود. بازهم يكي از هزاران لطف و رحمت خداوند، گفته نمي ،بخشش و لطف خداوند سخن بگويند ةمردم تا روز قيامت دربار ةاگر هم :معنی

  / همه، نقش نهادي دارد. حرف اضافه است و قيامت، متمم» تا« :دستوری ۀنکت

  تضاد يك و هزار  : آرایه
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ــت   ــت   نعمتـ ــرون اسـ ــدد بیـ ــدایا، ز عـ ــار خـ  بـ
  

 شــــکرِ انعــــام تــــو هرگــــز نکنُــــد شــــکرگزار  
  

  كران تو را به جاي آورد. هاي بي تواند، شكر نعمت هاي تو قابل شمارش نيست و هيچ انسانِ شكرگزاري نمي پروردگارا، نعمت :معنی
  شمار بودن كنايه از بي  نظير / ز عدد بيرون بودن مراعات  گزار نعمت، شكر، انعام و شكر :ها آرایه
  قيد نفي  اليه / هرگز مضاف  در نعمتت» ت« :دستوری ۀنکت

  

ــد      ــعادت بردنـ ــوی سـ ــت روان، گـ ــعدیا، راسـ  سـ
  

ــتی کــن کــه بــه منــزل نرســد کــج رفتــار          راس
  

رفتار به هـدف  باش، زيرا انسان بد  ادق و راستگوبنابراين تو هم انساني ص ؛رسند بختي مي كردار، به سعادت و خوش هاي درست اي سعدي، انسان :معنی
  رسد. و مقصودش نمي

كنايه از دست يافتن و سـبقت گـرفتن / بـه      تشبيهي / گوي بردند ةاضاف  گوي سعادتتضاد /   راست روان و كج رفتار   :ها آرایه
  كنايه از به نتيجه و هدف نرسد. منزل نرسد 

 (= كج + رفـت + ار)  / كج رفتار وندي ـ مركّب   (= راست + رو + ان) راست روان ندا /حرف    »ا«منادا و   سعدي :دستوری ۀنکت
 فت جانشين اسم (انسانِ كج رفتار)صـ مركّب و  وندي  

  »کلیات سعدی، بخش قصاید«
  
  
  
  

خفتـه ـ جهالـت ـ غفلـت ـ      اند ـ مستمعي ـ اسرار ـ مرغان سحر ـ  ـ تسبيح تفاوت ـ ليل و نهار ـ صحرا ـ تنبيه ـ اقرار ـ نقش عجب ـ فكرت
  وي سعادتگ ياقوت ـ تقديرِ عزيز ـ مسخّر ـ انعام ـ شكرگزار ـ ةب ـ عاجز ـ حقّزرين ـ عنَ ةبرگ ـ حيران ـ خوشصدالوان ـ  ةحيف ـ ميو

  

  
  
  
  
  

ي در شـيراز بـه   بزرگ قرن هفتم اسـت. سـعد   ةهـ . ق) شاعر و نويسند 606ـ   690بن عبداهللا شيرازي (  الدين مصلح سعدي: مشرف
بوستان را بـه نظـم درآورد و در    655نظاميه به تحصيل مشغول شد. در سال  ةكسب علم پرداخت و سپس به بغداد رفت و در مدرس

مقاالت و قصايد عربـي دارد كـه    ،رباعيات ،بند ترجيع ،غزليات، قطعات ،ها قصايد ) گلستان را تأليف كرد. عالوه بر اين656سال بعد (
  اند. وي جمع كرده» كليات«در همه را 
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  حکایت

  سفر 
  اسرار التّوحید محمدبن منورکتاب  :از  نوع نثر: ساده و روان  

 

  
  

 راهنما ،پير: مرشد   معرفت: شناخت، علم  
  گرد خويش گشتن: با خود انديشيدن، به كار خود توجه كردن  كند. : دستگاهي كه غالّت را آرد ميبآسيا  
  پيوسته: هميشه  بندند. سر و گردن اسب ميبه ريسماني كه  افسار: دهنه،  
  درخود: درونِ خود  ساعتي: يك ساعت، مدتي  
  درنگ: توقّف، صبر، مكث  

  

  
گويـد شـناخت    الخير نقل شده است، تأكيد بر خويشتن شناسي دارد و مي اين حكايت كه از زبان ابوسعيد ابي

  باشد. واقعي، همان شناخت خود (خودشناسي) مي

  

  
اسب کشید و ساعتی درنـگ کـرد؛ سـپس بـه همراهـان گفـت:       افسارِ ی رسید. بآسیا روزی پیر ما، با جمعی از همراهان به درِ 

تا  کنم گردم و پیوسته در خود سفر می خویش می ردگ .گوید: معرفت این است که من در آنم می ،گوید؟ دانی که این آسیاب چه می می«
  »انم!از خود دور گرد ،ایدبهرچه ن

ي رسيد. اسبش را نگـه داشـت و توقّـف كـرد و مـدتي، صـبر كـرد.        بالخير، با گروهي از همراهانش به در آسيا ، شيخ و راهنماي ما ابوسعيد ابييك روز معنی:
رداختن و انجـام دادنِ آن  شناخت واقعي همين است كه من در حال پـ  گويد: گويد؟ مي چه چيزي را به ما مي بدانيد كه اين آسيا سپس به همراهانش گفت: مي

  سازم. دهم و از خودم دور مي آن چيزهايي را كه شايسته نيستند انجام نمي وكنم  كنم و به كارهاي خودم توجه مي با خودم انديشه مي ،هستم. به هنگام گشتن
  
  

  

 ن منور (يكي از نوادگان ابوسـعيد) آن را الخير كه محمدب مقامات ابوسعيد: كتابي است در احوال شيخ ابوسعيد ابي  اسرار التّوحيد في
  نگاشته است. در قرن ششم
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  درس دوم

  »عجایب صنعِ حق تعالی«
  کیمیای سعادت امام محمد غزالی   کتاب  از:  نوع نثر: ساده و روان  

  
  

  بلكه: عالوه بر اين، اضافه بر اين  بدان: آگاه باش  
 نع: آفرينش، احسانان هوا: پرندگان آسمانمرغ  ، ساختن و نيكويي كردنص  
 تر نيكوتر: زيباتر، خوب  ، بلندپايهتعالي: بلند مرتبه  

  چون: چگونه   ها ها، رودخانه نهرها: جوي  
 آشيان: النه  جواهر: جمع جوهر، گوهرها  

 نقش: نقّاشي  نباتات: جمع نَبات، گياهان  

  بري) كرده باشند. چكنده كرده باشند: كنده كاري (گ  برّ: خشكي  
  صفت: وصف كردن  ر: دريابح  
 حاب: ابرميغس ،   چراغدانقنديل: مشعلي كه از سقف آويزان كنند؛ چراغ آويز ،  

  مختصر: كم و كوتاه، ناچيز  رعد: صداي ابرها  
  ِثَل: وصف حال، داستان، به عنوانِ مثال  كمان زح: رنگينقُقوسم  

  ملك: پادشاه  ها عالمات: جمع عالمت، نشانه  
  جمال: زيبايي  ها ع عجيبه، شگفتيعجايب: جم  
  :صورت: ظاهر  ها، هر عبارت قرآن ها، عالمت ج آيات، نشانهآيات  

  سرير: تخت، اورنگ   كه بدان وقف كنند.  
  ملْك: پادشاهي، فرمانروايي   اندر: در  
  قناعت: خرسند بودن به مقدار كم، خشنود بودن از آنچه كه     بساط: فرش، گستردني  
  روزي انسان است.  ها ع جانب، اطراف، كنارهجوانب: جم  
  بستان: بوستان، گلزار  فراخ: گشاد، وسيع، گسترده  
  مدهوش: سرگشته، سرگردان   سخت: محكم  
 ر: حيران، سرگردان  لطيف: نيكو، پاكيزهمتحي  
 رنگين ابريشمي ةپارچ: ديبا    
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  »:چون« ةكاربرد واژ
  ؛ مانند:استاضافه  و حرف» از قبيل«ـ گاهي چون به معني 1

  باشد.) ادات تشبيه نمي» چون«و بيابان و نهرها و ... (در اين عبارت، تشبيه وجود ندارد و كوه چون 
  و نقش قيد پرسشي دارد؛ مانند:» چگونه«ـ چون به معني 2

  نگه دارد. چونبه دست آورد و بچه را  چونغذاي خويش 
  ؛ مانند:گويند  مي به آن حرف اضافه و در آرايه به آن ادات تشبيه كه در دستور» مانند«و » مثل«ـ چون به معني 3

  اي است كه در قَصر ملكي سوراخي دارد. مورچه چونمثَل تو 

  

امام محمد غزالي انتخاب شده است، بر شـناخت خداونـد و شـناخت     تاين درس كه از كتاب كيمياي سعاد
  دنيا، تأكيد شده است.

اند، درك كني و در طبيعت بـا   هايي را كه در آن آفريده شده و بزرگي دنيا و پديدهگويد: اگر عظمت  غزالي مي
خدايي الزم است چون كه بدون خداونـد بـزرگ،    ،ها اين ةهم براي بري كه انديشه گشت و گذار كني پي مي

و بوسـتان   كند كـه در ايـن دريـا     ها توصيه مي انسان ةانسجام اين دنياي بيكران غيرممكن است. در آخر به هم
صـورت در همـان    ابند در غير اينبيكران معرفت (دنيا) با عقل و انديشه، تفكّر كنند تا به بزرگي خداوند راه ي

  .شوند ميدور  ،مانند و از حقيقت ي خود و دنياي مادي باقي ميجسم ماد ةو انداز حد
  

  
، چـون  چه بر وی اسـت ب و ماه و ستارگان و زمین آنآفتابدان که هرچه در وجود است، همه صنعِ خدای تعالی است. آسمان و  

چه در برّ و بحر است از ی زمین است از انواع نباتات و آنچه بر رو ن هاست از جواهر و معادن و آ چه در کوهکوه و بیابان و نهرها و آن

قوسِ قُزَح و عالماتی کـه در هـوا    چه میان آسمان و زمین است چون میغ و باران و برف و تگرگ و رعد و برق ونات و آنانواعِ حیوا

آن نظر کنی. پس اندر که تو را فرموده است تا در  و این همه، آیات حق تعالی است استد آید، همه عجایب صنعِ حق تعالی پدی

  ر کن.کّاین آیات تف

چـه بـر روي    آن ،زمـين  و سـتارگان  ،مـاه  ،آفتاب ،آگاه باش كه هرچه در جهان هستي وجود دارد، همه را خداوند بلندمرتبه، آفريده است. آسمان :معنی

از گياهانِ گوناگون و  ،ه كه بر روي زمين وجود داردچ ها و آن هاي قيمتي و معدن هاست از سنگ چه در كوه ها و آن بيابان و رودخانه ،زمين است مانند كوه

كمـان و   رنگين ،برق ،رعد ،تگرگ ،برف ،باران ،ان و زمين است، مانند ابرچه كه در ميان آسم چه كه در خشكي و دريا وجود دارد از انواع حيوانات و آن آن

هايي از خداوند بلندمرتبه اسـت كـه بـه تـو فرمـان       نشانهها،  هاي آفرينش خداوند بلندمرتبه است و اين شود، همه، شگفتي هايي كه در هوا آشكار مي نشانه

  خداوند، فكر و انديشه كن.هاي  ها نگاه كني. پس در اين نشانه داده است كه در آن

تگـرگ و   ،نظيـر / ميـغ، بـاران    مراعـات  مراعات نظير / جـواهر و معـادن    مراعات نظير / زمين، كوه و بيابان  آفتاب، ماه و ستارگان  :ها آرایه
عنـايي بـه وجـود آمـده اسـت.) /      م ةنظير با هم به كار رفته است، شـبك  مراعات ةمراعات نظير (در قسمت آغازين درس، چون چند مجموع قُزح  قوس

  »:ق« ةسور 11تا  6هاي  تضاد / اين عبارت، تلميح دارد به آيه تضاد / برّ و بحر  آسمان و زمين 
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و  ةتبصـر  )7(هـيج واسيِ و انبتنا فيها مـن كـل زوج ب  رواالرض مددناها و القيناَ فيها  )6(و مالها من فُروج نيناها و زيناهابلسماء فوقهم كيف ا الَي اواَفلم ينظر
... ذكري لكل عبد  

محكم اساس نهاديم و آن را به زيور ستارگان درخشان آراستيم كه هيچ  آن را نگرند كه ما چگونه بناي آيا منكران حق، آسمان را فراز خود نمي :ترجمه
برويانديم  ،در آن را بيفكنديم و هر نوع گياه با حسن و طراواتهاي استوار  نگرند كه آن را بگسترديم و در آن كوه ) و زمين را نمي6خللي در آن راه ندارد (

  ) اين داليل قدرت در آسمان و زمين، موجب بصيرت و تذكّر هر بنده است... 7(
  در اين عبارت، تشبيه وجود ندارد. (چون كوه و بيابان و ...) تشبيه نيست. :یادآوری

از  هـم  گردد. اين كاربرد، قديمي است و درگذشته براي غير انسان كه به زمين، برمي، ضمير شخصي است »بر وي است«در » وي« :دستوری ۀنکت
  كردند. ضمير شخصي استفاده مي

هـای لطیـف،    های سـخت، آب  گسترانیده و از زیر سنگ ،در زمین، نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانبِ وی فَراخ 
د و چون دیبای ودر وقت بهار بنگر و تفکّر کن که زمین، چگونه زنده ش .آید ج بیرون میود و به تدریر روان کرده، تا بر روی زمین می

  رنگ گردد، بلکه هزار رنگ شود. هفت
هـاي   هاي محكـم، آب  به زمين نگاه كن كه [خداوند] چگونه آن را مانند فرشي براي تو ساخته و اطراف آن را وسيع، گسترده است و از زير سنگ :معنی

آيد و به هنگام بهار، نگاه كن زمين، چگونه زنـده و شـاداب    زمين بيرون مي شود و اندك اندك از زير ي كرده است، كه بر رويِ زمين، جاري ميگوارا، جار
  شود. بلكه هزار رنگ مي ،شود ابريشمي، رنگارنگ و زيبا مي ةو مانند پارچ دشو مي

  تضاد / آسمان و زمين  تشبيه ون (= مانند) ديباي هفت رنگ نظير / زمين چ مراعات سنگ، آب، لطيف و روان  :ها آرایه
  جا نقش مسندي دارد. صفت مركّب كه اين  صفت پسين بياني / هزار رنگ  قيد / سخت، لطيف و هفت رنگ چگونه  دستوری: ۀنکت

  

  اند. مركّب ساخته ةاند و واژ هفت و هزار در اين عبارت، به تنهايي صفت پيشين نيستند بلكه در ساخت كلمه به كار رفته

  ويژگي نثرهاي كهن در اين عبارت، كامالً، آشكار است:
  ها: در زمين نگاه كن / چگونه بساط تو ساخته است / جوانب وي فراخ گسترانيده . كوتاهي جمله1
  آيد و ... رود / مي : نگاه كن / ساخته است / گسترانيده / كرده / مي ها . فراواني فعل2
  ها: زمين / شود / كن / چگونه و ... ها و برخي كلمه فعل . تكرار3

چه به کـار  یگر و بر صورتی دیگر و همه از یکدگر نیکوتر؛ هریکی را آنیکی بر شکلی د نگاه کن مرغانِ هوا و حشرات زمین را هر 
بزرگ شود و آشـیانِ خـویش چـون    باید، داد و هریکی را بیاموخته که غذای خویش چون به دست آورد و بچه را چون نگاه دارد تا 

  کند. در مورچه، نگاه کن که به وقت خویش، غذا چون جمع کند.
از ديگـري بهتـر و زيبـاتر اسـت.      و ظاهري متفاوت آفريـده و هركـدام    هايِ روي زمين نگاه كن كه هريك را با شكل به پرندگان آسمان و حشره :معنی

خـود را   ةه هركدام، ياد داده كه چگونه غذا به دست بياورد و بچه را نگه دارد تا بزرگ بشود و چگونه النـ چه كه الزم بود به هريك (موجودات) داده و بآن
  كند. بسازد. به مورچه نگاه كن كه چگونه در زمانِ مناسب، غذايش را جمع مي

  تضاد هوا (= آسمان) و زمين  : آرایه
چه ضمير اشاره / آن چه صفت تفضيلي / آن صفت مبهم / نيكوتر  كرار شده) ديگر (دوبار ت ضمير مبهم / هريكي و همه  :دستوری ۀنکت
  مفعول / هريكي چه را به هريكي ...) / چون (= چگونه) م (آنمتم قيد پرسشي  
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